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Geachte heer Van den Wittenboer,

Onder dankzegging bevestig ik de ontvangst van uw brief van 14 februari j.l.

In het kader van een taakverdeling binnen de CDA-fractie is uw brief in handen

gesteld van mevrouw mr. drs. J.N. van Vroonhoven, die dit onderwerp in de

fractiecommissie Justitie behandelt.

In vertrouwen u hiermee van dienst te zijn,

Met vriendelijke groet,

Mr. B. van Beers

Beleidsmedewerker Justitie

Het CDA wil een betrokken samenleving, waarin respect, naastenliefde en verantwoordelijkheid centraal staan.
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2500 GV 's-Gravenhage

telefoon : (070) 3183020

telefax : (070) 3182602

Bezoekadres: Plein 2

2511 CR 's-Gravenhage
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uitspraak met eens is, en zich daar niet bij neer wil leggen. Om de
onafhankel.jkheid van ons rechtssysteem in dat geval te kunnen garanderen is demogelijkheid van hoger beroep en beroep in cassatie mogelijk. Zo ontstaat eénsysteem van 'checks and balances', dat onze rechtstaat kan garanderen

Meer specifiek: u haalt in uw brief ook een concrete situatie aan waarin u vanmening ben dat de staat op een 'oneigenlijke manier' inbreuk maak "op he?e^^m^T indMdUe 'e »Mr * ^ *'S kamerlid "* * kan

Van deze afstand kan ik de exacte situatie namelijk onvoldoende beoordelen2ln 'S
f

het d
f
taak van de rechter en niet van een politicus om ïe

SïïSiïzsirden
uiste wijze zun toegepast

-

° ie Verh0Udi^en ™«™

Ik hoop u hierrngs-vo^
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-ohnp^ffVroonhoven
CD^meeóe Kamerlid
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